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U'' BAN NHAN DAN
HUYN BA CHE

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tij do - Hnh phüc

S& 289/GM-UBND

Ba Chê, ngày 27 tháng 11 nám 2020
GIAY Mfl

Uy ban nhân dan huyn trân tr9ng kInh myi các dai biu tham di,r cuc h9p
gita Thithng tnrc UBND tinh và Ban can sir Dàng UBND tinh thông qua Hi
nghj truyn hInh tr11c tuyên, cii the nhu sau:
1. Thô'i gian: Tr 08h00', ngày 30/11/2020 (Thfr 2).
2. Dja dim: Phông hçp tang 3, Tri sâ HDND và UBND huyn.
3. Thành phn mô'i:
- D/c D Khánh Tüng - Chü tjch UBND huyn (kInh mài dw và chü frI diem
cáu huyn);
- ThU tnrâng các ca quan, &m vj: Giáo diic và DT, Kinh t và HT, BQL Dir
an du tu xây diing.
4. Ni dung: Cho kin v k hoach trin khai xoá bó phông h9c tam và
các truYng h9c ban kiên c trên dja bàn tinh.
5. Uy ban nhân dan huyn giao:
- Phóng Giáo diic và Dào tao huyn chU trI, phi hqp v&i các c quan, dn
vi lien quan tham mu'u rà soát, tng hçp báo cáo chung phiic v11 Hi nghj.
- Van phông HDND và UBND huyn don dc co quan duçic giao chU trI
th1rc hin nhim vii; tip nhn tài 1iu cüa tinh nhn tài 1iu, kjp thii chuyên den
thành phn dir, chun bj phông hçp phic v Hi nghj.
Thüa 1nh ChU tjch UBND huyn, Van phông HDND và UBND huyn trân
tr9ng kInh môi các dai biu t&i d? Hi nghj dam báo th?ii gian và thành phn./.
Noi nI:n:
- CT, các PCT UBND huyn (B/c);
- Nhu thành phân mdi;
- VI, V2, CV-NVVP (T/h);
-Liru: VT.
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